WEDSTRIJDREGLEMENT
“TIC TAC® SHAKE YOUR EMOTIONS”
ARTIKEL 1 – ORGANISERENDE MAATSCHAPPIJ
De Maatschappij FERRERO NV, hierna vermeld als “de Organiserende Maatschappij”
met maatschappelijke zetel gevestigd in Terhulpsesteenweg 187 - 1170 Brussel,
organiseert een wedstrijd getiteld “Tic Tac Shake Your Emotions” (hierna vermeld als
“de Wedstrijd”) die wordt gehouden van maandag 18/09/2017 om 09.00 u tot en
met zondag 17/12/2017 om 23.59 (hierna vermeld als ”de Duur van de Operatie”).
Elke deelname aan de wedstrijd betekent de aanvaarding van dit reglement,
onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud van de deelnemer. Indien de deelnemer dit
reglement niet naleeft, wordt zijn deelname heel eenvoudig totaal ongeldig en heeft
hij geen enkel recht op de toekenning van de prijzen.
ARTIKEL 2 – DEELNEMERS
Er is geen aankoopverplichting verbonden aan de deelname aan deze Wedstrijd en
elke meerderjarige natuurlijke persoon in het bezit van een geldig elektronisch
adres mag eraan deelnemen. De deelname moet gebeuren op persoonlijke en
individuele titel. De deelnemers moeten wonen in België of in Luxemburg. Zijn
uitgesloten van deelname: alle rechtspersonen en de volgende personen:
- de personeelsleden van de Organiserende Maatschappij en hun familie;
- de commerciële opdrachtgevers verbonden aan de Organiserende
Maatschappij, hun personeelsleden en hun familieleden;
- hun reclame- en promotie-adviseurs;
- in het algemeen, elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken
is bij de Wedstrijd.
Er wordt een onbeperkt aantal deelnamen per persoon aanvaard tijdens de gehele
duur van de operatie, voor alle wedstrijden met de naam “Tic Tac Shake Your
Emotions” en voor alle door dit reglement bedoelde grondgebieden. Voor het
bepalen van de winnaar zal er met de beste score rekening worden gehouden.
De deelname gebeurt strikt persoonlijk en op naam. Bijgevolg mag de deelnemer in
geen enkel geval meespelen met een nepidentiteit en valse gegevens, noch de
identiteit van een derde aannemen en diens gegevens misbruiken op eender welke
gebruikte manier.
De Organiserende Maatschappij zal elke deelnemer met sancties bestraffen die
gebruik maakt van oneerlijke procedés, meer bepaald en zonder dat deze lijst
beperkt is, zoals scripts, software, robot, fraude met scores, wegwerp-emailadressen of elk ander procedé dat hem in staat stelt zijn deelname te
automatiseren zonder fysieke tussenkomst, of dat hem meer in het algemeen in
staat stelt dit reglement te omzeilen om zijn winstkansen op frauduleuze wijze te
vergroten.
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Op elk moment en zonder dat ze aansprakelijk kan worden gesteld, behoudt de
Organiserende Maatschappij zich het recht voor om elke sanctie op te leggen die ze
nodig acht om de gelijkheid van de deelnemers te beschermen. In het bijzonder
behoudt ze zich het recht voor om elke deelnemer uit de Wedstrijd uit te sluiten die
gebruik heeft gemaakt of geprobeerd heeft gebruik te maken van eender welk
fraudeprocedé, evenals het recht om het lot dat een deelnemer eventueel zou
hebben gewonnen, vervallen te verklaren.
Op elk moment en zonder dat ze aansprakelijk kan worden gesteld, behoudt de
Organiserende Maatschappij zich het recht voor om de Wedstrijd te annuleren, in te
korten of te verlengen ingeval van fraude of poging tot fraude van één of meer
deelnemers, of wanneer de omstandigheden dit vereisen.
Voor het bepalen van de winnaars van elke week wordt de beste score van de week
geregistreerd. Voor het bepalen van de Grote Prijs zal de beste geregistreerde score
tijdens de gehele duur van de Wedstrijd worden weerhouden.
ARTIKEL 3 – AANKONDIGING VAN DE WEDSTRIJD
De Wedstrijd zal door de Organiserende Maatschappij worden aangekondigd op TV
en op de sociale en digitale media.
De deelname aan deze Wedstrijd gebeurt uitsluitend op de volgende webpagina:
www.shakeyourtictac.be, met uitsluiting van eender welk ander deelnametype (de
post, e-mail, of eender welke andere deelnamewijze) en alle informaticatrucs.
ARTIKEL 4 – MODALITEITEN VOOR DEELNAME
Om deel te nemen, moeten de volgende modaliteiten tijdens de gehele duur van de
wedstrijd worden nageleefd:
-

Surfen naar de pagina www.shakeyourtictac.be,

-

Kennisnemen van het bericht dat uitnodigt om aan de wedstrijd deel te
nemen, kennisnemen van het volledig reglement en hierbij op de hoogte zijn
van het feit dat de winnaar door deel te nemen dit Wedstrijdreglement
onvoorwaardelijk aanvaardt,

-

Deelnemen aan het spel volgens de instructies,

-

Zijn deelname geldig bevestigen door het deelnameformulier volledig in te
vullen met de gevraagde gegevens (voornaam, naam, geboortedatum en emailadres). Met deelnemers met een ongeldig of tijdelijk e-mailadres of met
frauduleuze gegevens zal geen rekening worden gehouden. De deelnemer
moet de algemene voorwaarden van het spel aanvaarden door het hiervoor
voorziene vakje aan te vinken.

- Verloop van de wedstrijd:
De bedoeling van dit spel is het behalen van een zo hoog mogelijk aantal punten
door op de “Shake it” knop te klikken wanneer er een Tic Tac® voorbij het
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middelpunt van het doelwit beweegt en zo het ritme van een lied van Henri
PFR te volgen. In totaal hebt u 3 levens en aan het einde van deze 3 levens of
aan het einde van het lied stopt het spel.
Hoe kunt u punten winnen?
•
•
•
•

•
•
•

Zodra u op een witte tictac klikt, behaalt u + 500 punten.
Zodra u op een gele tictac klikt, behaalt u +2000 punten.
Zodra u op een rode tictac klikt, verliest u -10 000 punten en een leven.
Om correct op een tictac te klikken, moet u binnen een interval van 85
microseconden klikken op de beat van het lied en moet de tictac over de
verticale lijn van het spel bewegen, zoals wordt getoond in het voorbeeld
hiernaast.
Als de tictac buiten de 85 ms zit en de speler op de tictac klikt, dan
verliest de speler een leven.
Met elke verstreken seconde kunt u +50 punten behalen.
Combo/bonuspunten:
o "combo" = het aantal tictacs die opeenvolgend correct moeten
worden aangeklikt: hoe meer u opeenvolgend op gele of witte
tictacs klikt, dit wil zeggen zonder een witte of gele tictac te
missen en zonder op een rode tictac te klikken, des te meer
bonuspunten u verzamelt en uw score stijgt.
o "score" = de bonus score die u krijgt
o De bonusscore gaat vooruit naarmate het spel vordert, maar hij
zal vanaf nul herbeginnen als u een fout maakt. Nadat een speler
op 5 tictacs na elkaar correct heeft geklikt, behaalt hij + 5000
punten, waarna hij op 5 correcte tictacs na elkaar moet klikken om
een “combo” van 10 te behalen en zo + 10000 punten te behalen.
Als de speler een witte of gele tictac mist of op een rode tictac
klikt, dan verliest hij zijn “combo” en daalt zijn score weer naar 0.
o Rekenschaal:

Until the end
{"combo" : 5, "score" : 5000}
{"combo" : 10, "score" : 10000}
{"combo" : 20, "score" : 25000}
{"combo" : 40, "score" : 75000}
{"combo" : 80, "score" : 150000}
{"combo" : 160, "score" : 500000}
{"combo" : 290, "score" : 750000}]
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Flames
{"combo" : 5, "score" : 5000}
{"combo" : 10, "score" : 10000}
{"combo" : 20, "score" : 25000}
{"combo" : 40, "score" : 75000}
{"combo" : 80, "score" : 150000}
{"combo" : 160, "score" : 500000}
{"combo" : 300, "score" : 750000}
In the mood
{"combo" : 5, "score" : 3000}
{"combo" : 10, "score" : 5000}
{"combo" : 20, "score" : 10000}
{"combo" : 40, "score" : 50000}
{"combo" : 80, "score" : 100000}
{"combo" : 160, "score" : 250000}
{"combo" : 320, "score" : 500000}
{"combo" : 420, "score" : 750000}
•

De exacte score wordt berekend aan het einde van het spel om het aantal
behaalde bonuspunten toe te voegen. Uw exacte score kan dus
verschillen van de score die u tijdens het spel kunt zien.

ARTIKEL 5 – AANDUIDEN VAN DE WINNAARS
Elke week, van maandag 00.01 u tot zondag 23.59 u, zal de Organiserende
Maatschappij tijdens de gehele duur van de Wedstrijd 16 winnaars aanduiden tussen
de personen die de hoogste score hebben behaald.
- Winnen een Spotify Premium abonnement met een eenheidswaarde van 30
(dertig) euro, elke week, tijdens de gehele duur van de Wedstrijd: de personen die
op de 1ste tot en met de 4de plaats van de wekelijkse rangschikking staan.
- Winnen bluetooth luidsprekers met een eenheidswaarde van 21,50 euro (twintig
euro en vijftig eurocent), elke week, tijdens de gehele duur van de Wedstrijd: de
personen die op de 5de tot en met de 8ste plaats van de wekelijkse rangschikking
staan.
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- Winnen smartphonehoesjes in de TIC TAC® kleuren met een eenheidswaarde van
13 (dertien) euro, elke week, tijdens de gehele duur van de Wedstrijd: de personen
die op de 9de tot en met de 12de plaats van de wekelijkse rangschikking staan.
- Winnen een Tote bag met de TIC TAC® kleuren met een eenheidswaarde van 5,90
euro (vijf euro en vijfennegentig eurocent), elke week, tijdens de gehele duur van de
Wedstrijd: de personen die op de 13de tot en met de 16de plaats van de wekelijkse
rangschikking staan.
Bij gelijkspel zullen de winnaars worden aangeduid volgens de snelheidsvolgorde.
Hiervoor zal de Organiserende Maatschappij rekening houden met het uur-tijdstip
waarop de deelname werd gevalideerd.
Aan het einde van de Wedstrijd zal de Organiserende Maatschappij de winnaar
aanduiden die tijdens de gehele duur van de wedstrijd (dit wil zeggen, tussen
maandag 18/09/2017 om 09.00 u en zondag 17/12/2017 om 23.59 u) de hoogste
score heeft behaald en de hierna gedefinieerde Grote Prijs zal winnen.
Bij gelijkspel wordt de winnaar die de Grote Prijs ontvangt, degene die als eerste de
hoogste score heeft behaald. Om hem aan te duiden, zal de Organiserende
Maatschappij rekening houden met de datum en het uur van de validatie van de
betreffende score.
ARTIKEL 6 – PRIJZEN DIE ER OP HET SPEL STAAN
Elke week (van week 37 tot week 50 – zie hierboven voor de definitie van de week)
worden de volgende prijzen uitgereikt
•
•
•
•

4 Premium Spotify abonnementen van 3 maanden met een eenheidswaarde van
€ 30
4 witte bluetooth luidsprekers met een diameter van 10 cm met een TIC TAC®
logo met een eenheidswaarde van € 21,5
4 smartphonehoesjes met de TIC TAC® kleuren met een eenheidswaarde van
€ 13
4 Tote bags met de TIC TAC® kleuren met een eenheidswaarde van €5,9

Hetzij tijdens de gehele duur van de wedstrijd het volgende totale aantal prijzen:
•
•
•
•

54 Premium Spotify abonnementen van 3 maand
54 witte bluetooth luidsprekers met een diameter van 10 cm met een TIC TAC®
logo
54 smartphonehoesjes met de TIC TAC® kleuren
54 Tote bags met de TIC TAC® kleuren

De Grote Prijs die aan het einde van de wedstrijd wordt uitgereikt, is een reis naar Miami or
vier personen, van 20 tot 27 maart 2018, met toegang tot een Elektronisch
Muziekfestival, dat zal plaats vinden van 23 tot 25 maart 2018. Deze reis heeft een
waarde van € 9170 excl. btw.
De reis omvat: de heen-terug vlucht voor 4 personen, overnachtingen in een hotel met
ontbijt voor 4 personen (namelijk in één kamer voor 4 personen met 2
tweepersoonskamers – volgens de beschikbaarheid op het moment van de reservering)
This document must be disclosed only to authorized individuals. Any reproduction and/or disclosure
must be subject to Information Owner prior consent.

5

voor 8 dagen en 7 nachten, een forfaitair bedrag van € 25/persoon/dag voor allerlei
kosten (vervoer, maaltijd, drank…) en 4 toegangstickets voor de 3 dagen van het
elektronisch muziekfestival in Miami. Dit alles voor een maximum totaalbedrag van €
9170 excl. btw.
Als een winnende deelnemer bijkomende prestaties zou wensen die niet inbegrepen zijn
in de beschrijving van de Grote Prijs, dan moeten deze uitsluitend door hem persoonlijk
worden betaald.

ARTIKEL 7 – BEKENDMAKING VAN DE WINNAARS EN UITREIKING VAN DE PRIJZEN
Enkel de winnaars van de Wedstrijd zullen worden verwittigd dat ze gewonnen
hebben en ze zullen een mail ontvangen waarin ze worden uitgenodigd deze te
beantwoorden met vermelding van hun volledige juiste gegevens (naam, voornaam,
postadres, telefoonnummer), binnen een termijn van tien (10) werkdagen na het
einde van de Wedstrijd.
Als een winnaar niet antwoordt binnen een termijn van tien (10) dagen na ontvangst
van dit privébericht, of als de gegevens ongeldig, onjuist of vals zijn, dan is de prijs
definitief verloren en wordt hij niet opnieuw op het spel gezet.
De Organiserende Maatschappij behoudt zich het recht voor om aan alle winnaars
eender welk bewijsstuk van hun identiteit en hun adres te vragen.
Er zal slechts één enkele prijs per persoon (dezelfde naam en voornaam, dezelfde
Facebook-account, hetzelfde elektronisch adres) worden uitgereikt.
De prijzen zullen via de post worden bezorgd binnen een indicatieve termijn van vier
(4) weken nadat de winnaars hun juiste postgegevens aan de Organiserende
Maatschappij hebben meegedeeld.
In het geval dat een winnaar niet thuis zou zijn en na ontvangst van een bericht
betreffende zijn pakje, dit niet zou afhalen binnen de door de vervoerder gestelde
termijn, dan zou ervan worden uitgegaan dat deze persoon zijn prijs niet wil
ontvangen. De zo afgestane prijs kan dan niet meer aan iemand anders worden
toegekend.
De prijzen mogen niet in de handel worden gebracht en in geen enkel geval en op
geen enkele wijze aanleiding geven tot betwisting, terugbetaling in speciën of een
compensatie van welke aard dan ook, noch voor de uitbetaling van de tegenwaarde
in geld (totaal of gedeeltelijk), noch worden geruild met of vervangen door een prijs
van eender welke waarde, om eender welke reden.
De winnaar van de Grote Prijs (hierboven gedefinieerd) verbindt zich ertoe om tijdens de
periode van de reis beschikbaar te zijn. De winnaar zal zelf de 3 andere personen die
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met hem meereizen, mogen kiezen. Deze worden dan toegewezen op naam; ze kunnen
dus niet aan andere personen worden toegekend.

De Organiserende Maatschappij behoudt zich toch het recht voor om de prijs te
vervangen door andere prijzen met dezelfde of een hogere waarde, ingeval van
gebeurtenissen buiten haar wil die de levering van de betreffende prijs onmogelijk
maken, zonder dat de Organiserende Maatschappij voor deze vervanging
aansprakelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 8- AANSPRAKELIJKHEID
De Organiserende Maatschappij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de
prijs niet wordt afgeleverd of wordt verzonden naar een verkeerd adres ten gevolge
van het feit dat de winnaar foute informatie heeft doorgegeven. Er zal geen enkele
nieuwe verzending gebeuren ingeval er een fout is gemaakt bij de overdracht van de
gegevens.
Bovendien kan de Organiserende Maatschappij niet aansprakelijk worden gesteld
wanneer er vertraging is met de verzending van de gewonnen prijzen, indien deze
vertraging niet aan haar te wijten is, maar aan de dienstverlener op wie zij beroep
doet voor de uitvoering van deze verzending.
De Organiserende Maatschappij mag de Operatie of de deelnamen volledig of
gedeeltelijk annuleren, als blijkt dat er in eender welke vorm fraudes zijn gepleegd in
het kader van de deelname aan de Operatie of in het kader van het bepalen van de
winnaars.
De Organiserende Maatschappij is niet aansprakelijk voor defecte of slechte
werkende telefoonlijnen en/of de telefonie-operatoren of voor onderbrekingen van
telefoonverbindingen.
De Organiserende Maatschappij wijst alle aansprakelijkheid af voor technische
problemen betreffende de deelnamewebsite.
Elke deelnemer moet zelf alle gepaste maatregelen treffen om zijn eigen gegevens
en/of software die op zijn digitale apparatuur te beschermen tegen eender welke
beschadiging. De verbinding van eender welke persoon met de website en de
deelname aan de wedstrijd gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid van
de deelnemers.
De Organiserende Maatschappij is op geen enkele wijze aansprakelijk indien ze door
overmacht, door gebeurtenissen buiten haar wil of uit gerechtvaardigde noodzaak,
verplicht wordt om de Wedstrijd in te korten, te verlengen, uit te stellen, te wijzigen
of te annuleren op eender op eender welk moment of wanneer de omstandigheden
dit vereisen.
ARTIKEL 9- GEBRUIK VAN HET BEELD VAN DE WINNAARS
Op voorwaarde dat de Organiserende Maatschappij het voorafgaand akkoord van de
winnaars krijgt, behoudt ze zich het recht voor om de foto, de naam, de voornaam,
het beeld of elk ander element van de persoonlijkheid van de winnaars, evenals de
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vermelding van hun stad, te gebruiken en te verspreiden op elke drager, voor alle
communicatie betreffende de Wedstrijd, zonder dat deze gebruikmaking aan de
winnaars andere rechten zou geven dan het recht op de gewonnen prijs.

ARTIKEL 10 – BESCHERMING VAN HET PRIVÉLEVEN
De Organiserende Maatschappij verwerkt de gegevens van de deelnemers in
navolging van de gewijzigde Wet van 08/12/92 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 2
augustus 2002 met betrekking tot de bescherming van personen ten aanzien van de
behandeling van gegevens van persoonlijke aard.
De ter gelegenheid van deze wedstrijd verzamelde gegevens zullen worden verwerkt
omdat ze nodig zijn voor het beheer van de wedstrijd (validatie van de deelname,
controles, uitreiking van de prijzen, enz.).
De deelnemers geven aan de Organiserende Maatschappij de toestemming om hun
persoonsgegevens te gebruiken voor het per post of per e-mail opsturen van
commerciële informatie over de actualiteit van de merken van de Organiserende
Maatschappij.
In navolging van de Wet van 08/12/92 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, hebben de
deelnemers het recht op gratis toegang tot de hen betreffende gegevens en mogen
ze desgevallend, vragen om deze te corrigeren of te verwijderen, of ze mogen zich er
per brief tegen verzetten dat hun persoonsgegevens voor direct marketing
doeleinden worden gebruikt, op het volgende adres:
Ferrero N.V. – Wedstrijd « Tic Tac® Shake Your Emotions”
Terhulpsesteenweg 187 te 1170 Brussel.

ARTIKEL 11- SLOTBEPALINGEN
De Organiserende Maatschappij behoudt zich het recht voor om het reglement te
wijzigen indien onverwachte omstandigheden en/of omstandigheden buiten haar wil
deze wijzigingen zouden rechtvaardigen.
Het reglement is beschikbaar op de volgende website: www.shakeyourtictac.be Alle
praktische problemen betreffende de interpretatie of de toepassing van het
reglement, zullen door de Organiserende Maatschappij worden geregeld.
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Er zal geen enkele betwisting worden aanvaard betreffende de formulering van dit
reglement. Elk archief betreffende deze Wedstrijd zal worden geacht vernietigd te
zijn op de dag waarop de prijzen worden uitgereikt.
De Organiserende Maatschappij zal er met alle middelen, met inbegrip van juridische
middelen, voor zorgen dat de gelijkheid van kansen wordt gerespecteerd tussen alle
deelnemers. De door de Organiserende Maatschappij opgelegde sancties zijn zonder
verhaal en stellen haar op geen enkele wijze aansprakelijk tegenover de deelnemers
voor eventueel gepleegde fraudes.
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